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Coelioxys quadridentatus L. — 2 99 in Juli '23, een in Meijendel op 't zand en eén 
in de Sprank op Echium. Staat bekend als koekoeksbij van Megachile circumcincta en 
willughbiella, waarvan de eerste ook in het gebied voorkomt. 

Coelioxys mandibularis NUL. — Niet zeldzaam in Juni en Juli in Bierlap, Kijfhoek en 
t. O. hiervan. De soort vliegt vooral op Rubus en is bekend als koekoeksbij van Mega
chile argentata. In 1926 2 99 t. W. van de Sprank gevangen. 

Coelioxys acuminatus NUL. — 1 9 21 Juli '23 op 't zand, en 1 d1 2 Aug. '23 op Rubus, 
beide in Bierlap. Volgens Alfken waarschijnlijk koekoeksbij van Megachile centuncularis, 
die daar echter nog niet gevonden is. 

Stelis ornatula KLUQ. — Slechts in Kijfhoek gevonden, 1 o' 1 Juni '25, 2 d'd' en 1 9 
1 Juli '26, op het zand. Koekoeksbij van Osmia leucomelaena K. 

Van de hierboven genoemde soorten zijn de volgende „nieuw" voor Nederland, een 
gedeelte ervan is ondertusschen reeds als zoodanig gepubliceerd: Homonotus sanguinolentus 
F., Psammophila luffii SAUND., Miscophus maritimus SM., Crabro pubescens SHUCK. 
var. inermis THOMS.

 1), Oxybelus argentatus CURT, en Halictus tarsatus SCHCK. 
Het materiaal werd verzameld door de heeren Dr. J. G. Betrem, H. C. Blote, H. C. L. v. Eldik, 

J. Sonneveldt, D, de Vries, C. A. G. Wiersma en door mij zelf. 
Tot slot dank ik degenen, die mij op een of andere wijze bij het bewerken van het 

materiaal behulpzaam waren, namelijk de heeren J. D, Alfken te Bremen, P. Blüthgen te 
Naumburg, B. E. Bouwman te Bilthoven, (die zoo vriendelijk was, mij ook de foto's af Ie 
staan), H. Haupt te Halle, Dr. W. Trautmann te Lautawerk en Dr. L. Vuyck te Schalkhaar 
voor de door hen betoonde welwillendheid. 

J. v. o. VECHT. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Kraanvogels in Juli in den Haag. — Hedenmiddag om 14 uur zagen wij 3 vogels 

over ons heen vliegen, wij bevonden ons op het dak der Eerste Kamer. Ons vermoeden 
was dat het Kraanvogels waren (Megalornis g. grus). Zij hadden een langen hals die zij 
recht vooruit gestoken hadden. De parelgrijze kleur van onderen en de sierveeren waren 
duidelijk te onderscheiden, daar zij op ± 20 meter boven ons vlogen. Wij vonden het 
zeer vreemd, dat zij R op een zeer zeldzame plek voorkwamen en 20. in een zeldzame 
tijd. Daarom vragen wij U of U ons in „De Levende Natuur" eenige opheldering wil geven. 

Den Haag, 21 Juli 1928. ^ T B O E R X . 

In Juli en Augustus kunnen we van haast elke vogelsoort allerlei afwijkingen van den 
geregelden gang van zaken verwachten. Zoowel jonge vogels als oude vogels, die- niet 
gebroed hebben, vertoonen zich dan op ongewone plaatsen en tijden. Ik heb al eens meer 
gewezen op het belang van vogelwaarnemingen gedurende de groote vacantie. Misschien 
wordt uw waarneming door andere bevestigd. T. 

De Posthoorntjes. — Wij brachten de eerste helft van Augustus door te Gulpen, een 
zeer aangenaam en bruikbaar uitgangspunt voor wandelingen in Zuid-Limburg. Het 
wemelde er letterlijk van Posthoorntjes of Luzerne vlinder en wel voornamelijk de Oranje 
soort Colias edusa. Wij zagen ze van den Ubaghsberg tot Epen, van Noorbeek tot Vaals. 
In het heele gebied wordt luzerneklaver veel verbouwd en komt ook verwilderd voor. 
Intusschen leeft de rups ook wel op andere vlinderbloemen. Een andere immigrant, de 
Distelvlinder (Pyrameis cardui) kwam ook talrijk voor. De Engelsche tijdschriften maken 
eveneens melding van de groote talrijkheid van Colias edusa in dit jaar. T. 

M Typische exemplaren van deze soort waren reeds langer uil ons land bekend. 


