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Liggende Heide. — Schreef ik U kort geleden over een Calluna vulgaris geheel in bol
vorm, een dezer dagen vond ik nog een dergelijk kruipend exemplaar. Er stonden twee 
groote planten naast elkaar — de eene hoog opgegroeid, de andere volkomen geheel en 
al neergeslagen, en vormende als 't ware een kruipende plant. Deze laatste evengoed van 
bloemen voorzien als de eerste, alléén waren alle bloemen plat liggend. Ik weet natuurlijk 
niet, hoe deze platte kruipende vorm kan ontstaan — maar het viel mij bijzonder op — 
het verschil tusschen de twee planten. 

Ermelo-Veldwijk, 17 Oct. '24. G. H. VAN WAVEREN. 

Geldersche broedvogels. —• Op 25 April 1.1. nam ik te Laag-Keppcl in den Gelderschen 
Achterhoek een zwartgrauwen vliegenvanger waar, die den indruk maakte aan het nestelen 
te zijn. In Augustus 1.1. zag ik daar opnieuw tweemaal exemplaren van deze vogelsoort, 
telkens slechts een. Een paar jaar geleden zag ik daar ook in Augustus zw.gr. vliegen-
vangers, doch in een zwerm, die blijkbaar op den doortrek waren. Het gesepareerde voor
komen van thans, in verband met de waarneming van April, maakt het waarschijnlijk, 
dat deze vogel hier broedt. 

In de vallei van den Ouden-IJsel zag ik reeds in de eerste dagen van Augustus 8 a 10 
krakeenden. Een dag of wat later ontmoette ik ze op een andere plaats opnieuw; het kun
nen dezslfde exemplaren geweest zijn. Een paar jaar geleden hielden zich op één dier 
plaatsen in Augustus ook krakeenden op. Zij drongen zich dicht op elkaar, zooals eenden 
uit één nest dat gewend zijn. Het dunkt mij waarschijnlijk, dat ook deze vogels hier hun 
broedplaats hebben. 

Tenslotte moge hier vermeld worden, dat een boerenzwaluwenpaar te Hummelo in elk 
van z'n beide broedsels, het eene met 5, het andere met 4 jongen, een albino grootgebracht 
heeft, geheel wit met gelen snavel en dito pooten. 

Rotterdam, 4 Oct. 1924. A. DE KOE. 

Zeldzame Zuiderlingen in Groningen. — Het interesseert U misschien te weten, dat er 
de vorige week in Delfzijl een oleanderpijlstaart gevangen is. Ik heb 't diertje levend ge
zien, maar de bezitter wilde hem niet afstaan. Hij dacht hem wel in 't leven te kunnen 
houden, 't Was een prachtig dier, maar 't borststuk was al wat kaal. 

Dan hebben wc hier eenigen tijd geleden een hop gezien achter het Stadspark in Gro
ningen. Hij was in tegenstelling met wat er van geschreven wordt, in 't geheel niet schuw, 
zoodat we hem tot op 14 of 15 voet (Groninger maat) konden naderen. Met een reflex-
Camara hadden we hem best op portret kunnen zetten. Een prachtige vogel, met vijf 
banden op de vleugels. Ik heb hem zien vliegen, loopen en op een wring zitten, maar ik 
heb geen geluid van hem gehoord, ook z'n kuif niet zien opzetten. 

Groningen r8 Oct. '24. H. SIKKEMA. 

Uit het IJselland. — Evenals in het vorig trekseizoen verbaas ik mij ook thans weer 
over den drukken doortrek van lijsters over den Achterhoek en het IJselland. Al sinds 
een veertien dagen trekken bijna onafgebroken dag en nacht koperwieken en zanglijsters 
over. Veel minder hoor ik de merel er tusschen. Ook de trek van leeuweriken (arvensis) 
is dezen herfst weer zeer sterk. Misschien hier een normaal verschijnsel? Nabij mijn vroegere 
woonplaats Groningen was de trek van lijsters en leeuweriken veel zwakker. Ik denk hier 
soms aan de drukte langs de Waddenkust. Ook is het aantal vinken hier in de bosschen 
thans zeer groot. De keep hoorde ik pas medio October. De bonte kraai komt hier, voor 
zoover ik hem naga, veel later dan in het Noorden. 

Ik kom hoe langer hoe meer tot de conclusie, dat de IJsel een zeer belangrijke binnen-
landsche trekweg is,1) dien wij niet langer moeten verwaarloozen. Wie observeert er mee? 

Zutphen, 22-10-24. F . K O S T E R . 

1) Dit is heel interessant; de IJsel is vermoedelijk ook een heel belangrijke trekweg 
voor onze planten, zie D. L. N. jg. XX, blz. 388. J. Hs. 


