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gemaakt van een oud zanglijsternest. Het was heelemaal opgevuld met takjes en worteltjes, 
zoodat de kom heel ondiep was. De jongen zijn echter met goed gevolg grootgebracht. 

Adm. de Ruyterweg 547, A'dam. P. OP DE CAU. 

Libellentrek. — Zooals u waarschijnlijk weten zult, wordt bij Wieringen een groote 
sluis gemaakt. Om de sluisput ligt hier een tijdelijke dijk. Toen ik gisteren met vader 
over deze dijk wandelde zaten aan de oostkust duizenden en nog eens duizenden rustende 
libellen, (van alle slag en soort, grooten en kleinen, de gewone platbuik was er niet veel, 
meer de gewone Glazenmaker). Hierbij moet ik opmerken dat het Westenwind was, en 
dus de dieren in de luwte zaten. 

Bussum, 12 Aug. '27. LEO VOLKER. 

Libellentrek. — Hedenmiddag (Zaterdag) om twee uur (zonnetijd) zag de watermulder 
van den Uithuizerpolder een grooten libellentrek, zich bewegende Noord—Zuid, dus 
komende van het wad en den zeedijk passeerend, landwaarts vliegend. 

Woensdagmiddag twaalf uur (zonnetijd), merkte hij bij den zeedijk een soortgelijken 
trek, maar 't getal insecten was veel geringer. In het dorp Uithuizen werden toen enkele 
exemplaren aangetroffen. Vandaag echter heb ik geene bemerkt. 

Uithuizen, 30 Juli 1927. A. HARTLIEF. 
Ook hier in Amsterdam en op Schiermonnikoog zijn libellenzwermen waargenomen. 

Van Schiermonnikoog stuurde de heer Heidinga een exemplaar; het was een Sympchum 
(Diplax) Danae. J. Hs. 

Vogels in Bergen. — Eenige dagen geleden zag ik hier een 10-tal vogels vliegen in 
V vorm, het waren geen ganzen en ook geen eenden — zij hadden veel van groote 
meeuwen — staart en buikveeren waren wit, de vleugels donker, de richting was west, 
naar de zee. Wie kan mij zeggen wat dit voor vogels waren, daar ik nooit anders dan 
wilde zwanen, ganzen en eenden in V vorm heb zien vliegen. 

Op mijne wandelingen zie ik hier veel goudhaantjes, enkele goudvinken en af en toe 
een ijsvogel. Ook zijn er veel sijsjes. F. VAN ALPHEN. 

Veel vogelsoorten vliegen in V opstelling, o.a. wulpen, scholeksters, grutto's. Ook 
meeuwen wel eens. T. 

Hulpbetoon bij vogels. - Misschien vindt u 't volgende interessant: 
In een denneboom, 2 è 3 M van een rumoerige speelplaats, zit een nest met jongen 

van de groote of mistellijster. De jongen worden behalve door de beide ouden, ook 
gevoed door . . . . een gewone muich. Het voedsel haalt ze uit de denneboomen, waar 
musschen anders niet zoo gauw naar insecten zoeken. Soms zit een der ouden en de 
musch tegelijk bij 't nest. Komt zoo iets meer voor? 

Amersfoort, 24 Juli '27. P. VERQEERT. 

Gevonden. — Ergens op Texel vond ik een mooie zonnebril in hoornen montuur. Wie 
hem verloren heeft moet mij maar even den datum opgeven en de wandelroute, waarop 
het ding verloren is. Tegen vergoeding van verzendingskosten stuur ik hem gaarne op. 

Bloemendaal. J A C P. THIJSSE. 

Ruilaanbieding. — Ik heb een kleine hoeveelheid zaden van de Bijenorchis over en 
zou die willen ruilen tegen zaden van Strandwinde (Convolvulus Soldanella), Kleine Ruit 
(Thalictrum minus) of andere minder gewone duinplanten. 

Bloemendaal. J A C P. THIJSSE. 
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