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DE LEVENDE NATUUR.

Crabro (Crabro s. str.) vagus L. — Een zeer gewone soort, in Meijendel echter zeldzaam. Nestelt in hout en vangt vliegen. 3 cfo" 1 Juni—28 Aug. in Kijfhoek, 1 9 op distel
in de Sprank, 13 Juli '26.
Crabro (Thyreopus) cribrarius L. — Evenals de vorige elders gewoon, in het gebied
slechts 4 o V op distels in en bij de Sprank gevonden, 13 Juli '26.
Crabro (Thyreopus) peltarius SCHREB. — In Juni niet zeldzaam, vooral in Kijfhoek,
t. O. hiervan en in Meijendel. De o*o* meestal op bladeren van Viburnum, Quercus e. a.
Crabro {Crossocerus) leucostoma L.— 1 c" 10 Juni'23 om Quercus vliegend in Meijendel.
Crabro (Crossocerus) pubescens SHUCK. — 1 9 10 Aug. 24, 1 9 28 Aug. '25, Kijfhoek.
— var. inermis THOMS. — 1 9 29 Mei, Kijfhoek. Alle drie de exemplaren van
deze soort werden op een zelfde berkje in Kijfhoek gevangen.
Crabro (Crossocerus) palmipes L. — Een drietal 99, van 22 Juli—27 Sept. in Kijfhoek
en Meijendel, 1 o" 1 Juli in Kijfhoek. Nestelt in het zand.
Crabro (Crossocerus) varius LEP. — 1 o* 13 Juli '26, t W. van de Sprank.
Crabro (Crossocerus) wesmaeli LIND. — In ons land algemeen. 3 && il 9 in Kijfhoek
en t. O. hiervan, 1 9 t W. van de Sprank.
Crabro [Rhopalum) clavipes L. — 1 9 28 Aug. '25 gesleept van Quercus in Kijfhoek.
Oxybelus argentatus CURT. — De geheel dicht zilverig behaarde vorm van O. mucronatus, die bij ons slechts aan den duinkant schijnt voor te komen. In Juli en Aug. vrij
algemeen, vrij dikwijls op bloemen gevonden, o.a. op Rubus en Erodium, vooral ook in
aantal op distels in de Sprank. In het gebied nog niet ten Z. van Kijfhoek gevonden.
Twee maal werd als prooi geconstateerd de eveneens zilverig behaarde vlieg Thereva
annulata d" (det. Blote).
Oxybelus sericatus GERST. — ln Juli en Aug. verspreid en niet algemeen in en bij Kijfhoek, bezoekt eveneens distels. In Aug. '26 1 9 in Sprank G.
Oxybelus uniglumis L. — 1 9 13 Juli t. W. van de Sprank, 1 9 3 Aug. Bierlap. Elders
algemeen.
Oxybelus bipunctatus OL. — Meerdere exemplaren in Kijfhoek op het zand, 1 Juli
'26; 1 9 t. W. van de Sprank, 13 Juli '26.
(Wordt vervolgd).
J. v. D. VECHT.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Texel. — ln mijn Verkade-album over Texel vertelde ik: dat het Hotel „de Hoop" te De
Cocksdorp twee zeer goede logeerkamers had. Deze mededeeling is echter verouderd.
Tegenwoordig heeft dat hotel negen flinke logeerkamers boven en twee beneden. Dat
verheugt mij zeer, want De Cocksdorp is voor natuurvrienden en vrijheidsvrienden inderdaad een zeer begeerenswaardige verblijfplaats, eigenlijk het heele jaar door. De vogelbeweging aan het Eyerlandsche Gat, de Roggesloot en de Slikken achter de Eendracht
behoort tot het allerbeste, wat in dit opzicht op de wereld te zien is, terwijl de Vuurtorenduinen en de Sluftervlakte niet alleen heel mooi zijn, maar botanisch en morphologisch zeer belangrijk. Het dorp zelf ligt aardig beschut in zijn boomen en tuinen. En aan
den overkant ligt de avontuurlijke Vliehors. Het hotel is Bondshotel A. N. W. B. en heeft
telefoon interc. 4.
JAC P. THIJSSE.
Kikkers-enquête. — Op 20 Mei j.1. trof ik in het veen tusschen Delden en Bornerbroek
een exemplaar van den Boomkikvorsch Hyla arborea op de heide nabij het water en op
3 Juni j.1. twee exemplaren van de kleine Pad Bufo calamita, tusschen Vilsteren en
Ommen onder een heiplag.
SCHWEERS, Hengelo (O.).
Krabbeschaar. — Wij zoeken naar mannelijke bloemen van de Krabbeschaar (Stratiotes
aloïdes). Wie helpt? Het schijnt wel, dat wij tegenwoordig in ons land niet anders dan
vrouwelijke Krabbeschaarplanten hebben. En heeft wel ooit iemand rijpe vruchten met
rijpe zaden aan de Kiabbeschaar gezien? Laat ons met vereende krachten er naar zoeken.
JAC P. THIJSSU.

