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meld wordt en Trientalis niet bij Vlagtwedde. Cornus groeit tegenwoordig in Westerwolde 
alleen in het Lieftingsbroekbos in het hokje J 8, 43, 3, 1 en bij Jipsinghuizen, een goed 
uur ten zuiden van Vlagtwedde gelegen, in J 8, 53, 1, 2 en 1. 4. Meerdere groeiplaatsen, 
die ik er vroeger kende, zijn verdwenen door het in kuituur brengen van de bodem. 

Trientalis treft men er aan te Jipsinghuizen in J 8, 53, 1, 4 en verder te Ter Apel in 
het Ruigelagebos. 

Winschoten, Maart 1929. W. W. SCHIPPER. 

Winter en voorjaar. — Hierbij meld ik U, dat ik Zondag 3 Maart, ter hoogte van paal 
71, in het afgesloten stuk van de Amst. Waterleiding ten Z. van Zandvoort 6 wilde 
zwanen heb gezien, om ongeveer 12 uur. Om 4 uur heb ik nog 4 zwanen gezien in een 
van de kanalen daar in de buurt. Ik heb verder de heelen middag hun eigenaardige oep 
gehoord. We vonden verder nog 3 doode reigers, enkele zeldzame eenden en 2 wulpen. 

Nico v. D. SI.EEN. 

Colias paleano. — Uit het laatste No. van De Levende Natuur blijkt mij, dat het ver
slag van onze laatste vergadering blijkbaar ten onrechte de indruk vestigt, als had ik 
Colias paleano gevangen (zie boekbespreking). Zeer zoudt U mij verplichten met de 
volgende rectificatie. Col paleano werd door mij ontdekt in de verzameling van den Heer 
van Mastrigt. Het exemplaar is indertijd met nog 4 a"c^ en 3 ï ? gevangen door de 
H.H. Prick aan wie dus de eer van de vangst van deze hier nog niet gevangen vlinder toekomt. 

Maastricht, 12 Jan. 1929. J. C. RUK, Bibliothecaris N.H.G. in L. 

Aankomst der kieviten. — Gisteren 24 Februari zagen mijn vriend en ik. ondanks de 
felle koude van dit jaar, op 't strand tusschen de Strandpalen 94 en 95 toch al twee kieviten. 

Den Haag. B. STERKENBURG, H. R. SINIA. 

Spreeuwenslaapplaatsen. — Heden las ik in het no. van 1 Maart 1928 van „De Levende 
Natuur", uw vraag naar meerdere slaapplaatsen van spreeuwen in ons land, op welke 
vraag ik gaarne mijn antwoord zend. 

Mijn woonplaats is gelegen onder Warfhuizen, aan het Reitdiep in de Prov. Groningen. 
Zooals U wel zult weten, is het Reitdiep vroeger een rivier geweest en dientengevolge 
zijn er langs de oevers van het Reitdiep nog zeer breede rietboorden gelegen, waarin de 
spreeuwen uit den omtrek, de beste gelegenheid vinden om te slapen. 

Vaak heb ik gedacht: hoe ver uit den omtrek komen toch al die spreeuwen om juist 
daar te slapen. 

Die rietboorden van 5—15 Meter breedte, zijn voor de spreeuwen uit het Noordelijk 
gedi elte der Prov. Gron. zeker wel de eenigst gunstige gelegenheid om te slapen, immers 
het weinige geboomte wat men hier heeft, wordt in beslag genomen door de kraaien, 
hier en daar e» n roekenkolonie, met een enkele reigerkolonie, die de spreeuwen daar wel 
niet zullen dulden. 

Om het aantal dier spreeuwen te bepalen is moeilijk, wel weet ik, dat het verbazend 
groot is. 

Vluchten, stroomen komen er in den nazomer uit het Oosten van onze woonplaats over
waaien om zich ter ruste te begeven, ja het zijn complete wolkjes. Ik geloof, dat het in 
de lOOOOden loopt, die alléén al onze woonplaats passeeren en dan komen er uit het 
Noorden en het Zuiden ook nog, die ons dus niet passeeren, hoewel dit aantal wel lang 
zoo groot niet zal zijn. Immers ten Noorden van het Reitdiep ligt de zeekust en ten 
Zuiden de zandgronden met het kreupelhout. 

Mijn vermoeden is, dat de spreeuwen van de Noordelijke kleistreken dezer Provincie, 
hier in bedoelde rietboorden hun slaapplaats vinden; waarom ik van U gaarne zou ver
nemen, hoe groot dit aantal zou kunnen zijn. 

Mocht U nog meerdere vragen lubben, aangaande de levende natuur hier in het Noorden, 
dan ben ik gaarne bereid, indien ik het kan, deze te beantwoorden. 

Warfhuizen, 25 Nov. 1928. J. VAN JULSINOHA. 
Mag ik hierbij mijn navraag naar spreeuwenslaapplaatsen nog eens herhalen? T. 


