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Vervolgens moet nog genoemd ESBEN PETERSEN. 
„Neuroptera Danica, Planipennia" in Entom. Meddel. II, 3, p. 26—33, 1906 en supple

ment p. 305 en 306, 1910 (Deenschl). 
Over de in Noord-Amerika voorkomende gaasvliegen, zie men: 
NATHAN BANKS, „A revision of the Nearctic Chrysopidae", in Trans. Entom. Soc. 29, 

p. 137—162; 1903. 
Januari 1927. H. A. BAKKER. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Mierentabel. — Van Dr. StSrcke's Mierentabel zijn nog eenige overdrukken beschik

baar. Ze wordt u toegezonden op ontvangst van een postwissel groot ƒ 1.— of storting 
van een gelijk bedrag op postgiro 16373 Jac. P. Thijsse, Bloemendaal. T. 

Kruisbekken. — Sedert de eerste dagen van Juli vertoonen zich weer kruisbekken in 
ons land. Hier in Bloemendaal zagen wij tot 16 Juli dagelijks troepjes van 3 - 9 stuks. 
Op Texel werd 26 Juli een dood wijfje gevonden. Ze zijn lang zoo talrijk niet als in 
1909 maar toch zullen onze lezers ons genoegen doen met de mededeeling van hun 
waarnemingen. T. 

Stofzaad. — Het eerste behaarde exemplaar van Stofzaad vond ik 8 Augustus onder 
beuken, een flinke plant met drie forsche stengels. Er bloeiden toen ook nog onbehaarde 
stofzaadplanten, maar de meesten waren al in vrucht en stonden languit rechtop in het bosch, 

Heden (13 Aug.) vond ik weer twee planten met behaarde bloemen en korte meel-
draden, pas in bloei, ditmaal onder dennen, te midden van uitgebloeide onbehaarden. 
Wel merkwaardig, dat de twee zoo duidelijk verschillende vormen dezelfde standplaats 
hebben. T. 

Stonehenge. — De omgeving van het wereldberoemde voorhistorisch monument 
Stonehenge op Salisbury Plain wordt thans reeds ontsierd door allerlei bouwsels en er 
dreigen er nog meer te komen. Nu heeft zich een comité gevormd om den steenenkring 
te bevrijden en een waardige ruime omgeving te verschaffen, even indrukwekkend als 
van ouds. Daartoe moet een terrein van 700 è 800 H.A. worden aangekocht en dat zal 
35000 pond sterling kosten. Het zal wel lukken, want Ramsay Macdonald, Lord Crawford 
en Lord Gorey of Falloden verleenen hun steun. 

Hebben onze hunebedden een waardige omgeving? T. 

Het ophoogen van nesten door moerasvogels. — In British Bords vertelt de heer 
Haverschmidt dat hij in Holland een nest van de grutto vond in een graspol in een plas. 
Door aanhoudenden regen steeg het water en nu hoogde de grutto zijn nest op, zoodat 
de eieren droog en warm bleven. Toen het water weer daalde tot zijn oorspronkelijk 
niveau, was het nest op zijn minst 20 cM. boven de oppervlakte. T. 

Geelgors In zanglijsternest, — Op 2en Pinksterdag, 6 Juni, werd mij tusschen Putten 
en Ermelo (Vel.) op een zanglijsternest gewezen. Bij nader onderzoek bleek het een oud 
nest van een zanglijster te zijn, dat door een Geelgorzenpaartje in beslag was genomen 
om te nestelen. Ik vond er namelijk een dood jong in, dat niet ver van volwassen toe
stand af was en dat ik direct als een Geelgorzenjong herkende aan den snavel en de al 
goed ontwikkelde kleuren. Iemand in de buurt vertelde me, dat hoogstwaarschijnlijk de 
andere jongen uitgevlogen waren op 5 Juni en dit doode jong een achterblijvertje was, 
dat door de ouders in den steek was gelaten. Het nest lag op 21/2 M. hoogte tusschen 
den stam en een tak. Van binnen was het bekleed met takjes van een Thuja, waarin het 
nest ook lag. Terzelfder tijd ontving ik een nest van een merel, die ook gebruik had 
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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. 

G E V R A A G D : 

Prof. Dr. Eckstein, Die Schmetterlinge Deutschlands Band 4. — Kurt Floericke, Vogel-
bestimmungsbuch, 8e of latere uitgave. 

Adres: M. MOMMERS, Heer (L.) 


