
126 DE LEVENDE NATUUR. 

ik u mededeelen, dat in onze streken de mannelijke planten van Stratiotes volstrekt niet 
zeldzaam zijn. Op mijn terrein in Paterswolde, het Elsburger Onland, heb ik meer man
nelijke dan vrouwelijke planten. De laatste dragen geregeld vruchten. 

Groningen, 12 Juli 1928. J. C. SCHOUTE. 

Mannelijke Egelskoppen. — Het is me een genoegen, u te kunnen mededeelen, dat bij 
eene vanmorgen gehouden excursie der afd. Arnhem van de N. N. U. V. onder Oud-Zevenaar 
vele bloeiende mannelijke planten van Stratiotes gevonden zijn en daartusschen enkele 
vrouwelijke in bloei. 

Velp, 8 Juli 1928. F. FLORSCHÜIZ. 

Lepelaars in Amsterdam. — Misschien interesseert u de mededeeling, dat zich sinds 
een paar dagen aanvankelik een 20-, later een 40-tal lepelaars (klaarblijkelik jonge) bevinden 
zo goed als in de stad Amsterdam, n.1. op een stuk land tussen Baarsjes, Admiraal de 
Ruyterweg en Haarlemmerweg, onmiddellik achter de R. Claeszenstraat, welk land drassig 
is, omdat een deel ervan wordt opgespoten. Ongetwijfeld zijn de vogels uit 't Naardermeer 
afkomstig. T. JARINGS. 

Lepelaars in Amsterdam. — Is het u bekend, dat zich op het onder wafer staande 
weiland achter de Bestevaerstraat tegenwoordig eiken dag lepelaars ophouden? Thans 
uitkijkend tel ik er een dertigtal. Uit dit groote aantal meen ik te moeten afleiden, dat 
deze vogels niet uit Artis, maar uit het Naardermeer komen. 

21 Juni 1928. M. BEISHL'IZEN. 

Lepelaars in Amsterdam. — Waarschijnlik interesseert het u, dat op het terrein begrensd 
door Haarlemstraatweg, Baarsjes, Admiraal de Ruyterweg en Reynier Claeszenstr. (voor
malige „slatuintjes"), dat nu opgespoten wordt, en op het oogenblik een echt moeras is, 
zich sinds enige weken een aantal lepelaars ophoudt, welk aantal momenteel tot een kleine 
honderd is aangegroeid. Waar de lepelaar als een schuwe-zeldzame vogel bekend staat, 
is het zeer eigenaardig vanaf onze waranda op een 100 M. afstand soms, de vogels te 
zien „grazen", terwijl een paar honderd meter verder de jongens voetballen. 

29 Juni 1923. B. T. ZONDERVAN. 

Onze Kraanvogels. — Naar aanleiding van uw vraag over kraanvogeltrek geef ik u 
hierbij mijn waarneming vanaf 30 Oct. 1918: vlucht van plm. 200 stuks, niet juist te tellen 
door sterken wind, trek N.O. naar Z.; 6 Oct. 1921: twee groote troepen tegen den avond 
N.O.—Z.; 21 Oct. 1923: 40 stuks trek naar het Zuiden en 28 Oct. 1923: 103 stuks trek 
naar het Zuiden; 29 Oct. 1923: bij .Gerrits flesch" eenige honderden, welke overnacht 
hadden; 4 Oct. 1925: groote troepen, te hoog voor telling, N.O. -Z.W.; Dec. 1926: veel 
op den trek, te ver af voor telling, N.O. Z.; 17 Maart 1927: 72 stuks naar het N.O. 
trekkende; 1927: ook gedurende de herfst niet te tellen door afstand. 

De trek was hier vroeger tusschen Doesburg en Dieren door naar het Zuiden en op den 
terugtocht naar het Oosten. De trek is nu veel veranderd en is nu meestal Oostelijk van 
Doesburg. — Ik las in mijn waarnemingsboek, dat in 1922 op 7 Maart dicht bij Dieren 
aan de IJsel twee raven waren, ik heb ze toen mooi kunnen waarnemen. Na dien nooit 
meer. Vermoedelijk een paar verdwaalden uit het Oosten. BORNEMANN. 

Kraanvogel. — Naar aanleiding van de kraanvogelberichten in D. L. N. kan ik U 
meedeelen, dat wij op 18 Maart op een N. J. N. excursie bij Vorden een troepje van 16 
Kraanvogels hebben gezien, richting Oost. 's Middags is er boven Zutphen een grootere 
troep gezien, richting N.O. of O. 

Zutphen, 13 Juni '28. FRANS TJALLINOII. 

De kleine plevier broedvogel der Soester verstuivingen? — Op 1 Juli j.1. ontdekte 
ik in het gebied der Soester verstuivingen een snel zich over het zand bewegend vogeltje, 
dat mij al dadelijk bleek een plevier te zijn. De vraag rees terstond, of ik met een bont
bekje had te doen dan wel met den kleinen plevier. De vogels toch lijken verbazend veel 
op elkaar en al is het bontbekje meest strandbewoner, toch broedt het bij uitzondering, 


